Zápis z 6. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo II
PS Čtenářská gramotnost
Datum a místo konání: 25.5.2020 – 14:00, online
Přítomni: přiložena prezenční listina
Zahájení:
Jednání pracovní skupiny zahájil hlavní manažer MAP Bc. Petr Příkazský přivítáním
přítomných členů a seznámil je s programem jednání.
Plánování aktivit implementace MAP na rok 2020
Na jednání byly probrány všechny plánované aktivity, které byly kvůli pandemii koronaviru
zrušeny. Členové pracovní skupiny diskutovali, zda by bylo vhodné uskutečnit některé online
formou, či přesunout na pozdější termín.
Vyhlášení výsledků literární soutěže ve spolupráci s Městkou knihovnou Znojmo mělo
proběhnout 25.a 26.3.2020. Byl stanoven náhradní termín ve dnech 7. a 8.10.2020.
Zrušen byl i workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, který byl naplánován na
6.4.2020. Zvažovali jsme uskutečnění formou webináře. Po domluvě s pracovní skupinou
jsme se rozhodli, že prezenční forma bude pro tento workshop vhodnější. Nový termín je
stanoven na 8.12.2020.
Sdílení dobré praxe ve čtenářské gramotnosti, které mělo proběhnout na ZŠ JUDr. Mareše
ve Znojmě 17.4.2020 ještě nový termín nemá. Čekáme na vyjádření paní Staré, zda by bylo
vhodné uskutečnit toto setkání na podzim tohoto roku.
Budou osloveni „garanti“ jednotlivých škol, kteří se zapojili do projektu „Knižní kufrování“.
Zjistíme, zda stihli využít tyto knižní sady dle svých představ, nebo mají zájem o prodloužení
výpůjčky o půl roku.
Na minulém setkání byla navržena aktivita Cesta za inspirací do ZŠ a MŠ Jevišovice a do
knihovny v Jevišovicích. Termín zatím stanoven nebyl.
Dále bylo diskutováno o problematice ohledně návratu žáků z I. stupně do škol v květnu,
zkušenosti z provozu MŠ v době koronaviru, dodržování opatření v knihovnách, zkušenosti
s online výukou pro žáky z II. Stupně ZŠ atd. Členové vyslovili pochybnosti ohledně ochoty
pedagogů zapojování do aktivit na začátku školního roku a v průběhu podzimu 2020. Budou
chtít dohnat resty, dokončit projekt Šablony apod.

Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo II
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V neposlední řadě byli členové Pracovní skupiny informováni o aktualizaci analytické
a strategické části Místního akčního plánu vzdělávání, kdy poslední připomínky se budou
projednávat na dalším setkání.
Další setkání pracovní skupiny bylo předběžně sjednáno na přípravný týden v srpnu.

Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy. Jednání ukončeno 16:00 v hod.
Zapisovatel: Mgr. Monika Mandátová
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